
Technická odbornost
Gerflor je francouzská společnost 
s kvalifikací v několika oborech: 
stavebnictví, sport, doprava a 
bydlení.

Mezinárodní zázemí
Gerflor má široké mezinárodní 
zastoupení nejen v rovině 
produkce a distribuce doplňků, ale 
také v rovině obchodu a prodeje.

Pevná a rozšířená 
značka
Značka Gerflor je dobře známá 
mezi spotřebiteli a zároveň 
univerzálně uznávaná jako přední 
výrobce v oblasti podlahových 
krytin.

SpolečnoSt Gerflor
klíč k úspěChu

N°3 ve světě

N°2 v evropě

10 výrobních závodů
na 5 kontinentech

 Dceřinné společnosti

 Výrobní závody
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Gerflor
pŘEDsTAVENí ZNAčkY

7 dobrých důvodů proč 
zvolit vinylovou podlahu do 
každého bytu
Vzhled
Technologický a estetický pokrok v designu, tisku a povrchových úpravách předurčuje 
vinylové podlahy jako přirozenou volbu pro použití v domácnostech.

Jednoduchá pokládka
Vinylové podlahy v rolích mají výhodu velmi snadné pokládky v jakékoli místnosti. Díky 
patentované textilní podložce můžete pokládat přímo na původní podklad.

Snadná údržba
podlahové krytiny GERFlOR jsou již ve výrobě opatřeny speciální povrchovou úpravou puR 
pro zajištění trvanlivosti, omezení možnosti oděru či poškrábání a snížení množství vody a 
čistících prostředků potřebných k údržbě po dobu životnosti podlahy.

Šetří náklady
Díky patentované textilní podložce která vyrovná drobné nerovnosti, nemusíte investovat další 
prostředky do vyrovnání podkladu.

Příjemná pro bosou nohu
Měkká a hřejivá, můžete se procházet bosí bez pocitu chladu.

Zvuková izolace
Vinylové podlahy s textilní podložkou významně redukují hluk ve srovnání s tvrdým povrchem 
keramických dlaždic, parket, laminátů atd. 

Tepelná izolace
Textilní podložka působí jako přirozený izolant.

Podporujeme Váš úspěch:
– Vývoj produktů, výroba a marketingová řešení jsou koncipovány tak, aby byly maximálně 

inovativní, konkurenceschopné, dekorativní a přátelské k životnímu prostředí. přinášíme 
nádherné podlahy do našich domovů, abychom Vám ulehčili každodenní život.

– předvídáme a uspokojujeme Vaše specifické požadavky jako partner, kterému záleží, aby 
všechny Vaše projekty byly konkurenceschopné a úspěšné.

Bohatý výběr dekorů, unikátní kolekce: 
Gerflor nabízí řešení, která uspokojí požadavky každého zákazníka po technické i estetické 
stránce. Široká nabídka inovativních a realistických dekorů je sladěna do pěti atraktivních 
produktových řad.

Stálé inovace:  
Gerflor investuje do výzkumu s cílem poskytnout zákazníkům vysoce kvalitní podlahy založené 
na nejnovějších poznatcích.

 Naše strategie je zaměřena na neustálé zlepšování provedení našich výrobků:
   – jednodušší pokládka i použití
   – optimální komfort
   – inovativní a působivé dekory
   – mimořádná odolnost proti poškození
   – respekt k životnímu prostředí

Vysvětlivky evropské klasifikace:

Nový image značky pro lepší vyjádření našich cílů: 
 Jednoduchost, síla, styl

 
21 – mírná bytová zátěž

 
22 – střední bytová zátěž

 
23 – vysolá bytová zátěž

 
31 – mírná komerční zátěž

 
32 – střední komerční zátěž

 
33 – vysoká komerční zátěž

 
41 – mírná průmyslová zátěž

 
42 – střední průmyslová zátěž

 
43 – vysoká průmyslová zátěž
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Vinyl je netoxický materiál, se kterým se dnes běžně setkáte při balení potravin, ve stavebnictví i lékařství. Je také běžně užívaný ve zdravotnickém průmyslu při 
výrobě materiálů, které přicházejí do přímého kontaktu s lidmi (sáčky na krev, katetry, hadičky používané při dialýze … )
Pro výrobu svých podlahových krytin užívá společnost Gerflor stejně kvalitních materiálů. Současně se v zájmu spokojenosti zákazníků a uživatelů zavázala 
k dalšímu vývoji nových výrobků nad rámec požadavků ochrany zdraví a bezpečnosti.

Gerflor
oDHoDlAnÝ proSAZoVAt UDrŽItelnÝ roZVoJ 

Netoxické podlahoviny bez nebezpečí formaldehydových 
emisí a s velmi dobrými výsledky v testu VOC emisí
Podlahové krytiny Gerflor, jejichž emise se řídí Evropskými 
standardy, jsou výrazně pod povolenou horní hranicí:

l  Emise těkavých organických sloučenin (VOC) za 3 a 28 dní
 (< 10 000 a 1 000 g/m3)
l Žádné emise rakovinotvorných látek, včetně formaldehydů

Méně než 50 % výrobců v Evropě splnilo požadavky
ISO 14001, GERFLOR ano!
Společnost GERFLOR v Evropě splňuje požadavky ISO 14001 
a přijala závazek průběžně snižovat dopad výroby na životní 
prostředí v oblastech:

l Ochrana ovzduší
l  snížení spotřeby energie, ochrana vodních zdrojů, instalace tepelných
 výměníků ve výrobě k využití pro vytápění budov
l  Výběr výrobních surovin, obaly z recykovaných materiálů, preference
 lokálních dodavatelů

Výrobní odpad recyklujeme přímo ve svých 
závodech
l Výrobní závody Gerflor lze považovat za recyklační centra.
 Téměř 100 % naší produkce odpadu je recyklováno a 

znovu používáno k výrobě vnitřních vrstev nebo podložek 
v souladu s technickými specifikacemi a předpisy.

Analýza životní stylu
l Anylýza životního cyklu produktu je považována ze jeden 

z hlavních způsobů jak omezit dopad výroby na životní 
prosředí. Životní cyklus produktu představuje uzavřený 
kruh – výroba, dodání, instalace, provozní náklady, 
náklady na údržbu, likvidace, recyklace.

Všechny nové výrobky společnosti GERFLOR jsou 
vyvíjeny s ohledem na tento model.

ISO 14001

Zdravotně nezávadné výrobní suroviny
l Žádné těžké kovy (ve stabilizátorech, pigmentech či barvivu)
l  Žádná změkčovadla ohrožující schopnost reprodukce
l	 Žádné formaldehydy
l  Žádná rozpouštědlová barviva
l  Žádné látky klasifikované jako CMR 1–2
l  Žádné materiály, jejichž užití podléhá povolení

Průměrná skladba Gerflor vinylové podlahy:
l  Vinylová pryskyřice: méně než 50 %
l	 Změkčovadla: přibližně 25 % (změkčují podlahovinu a usnadňují pokládku)
l Výplň: přibližně 25 % (dává podlaze její pevnost a snižuje náklady)
l Ostatní (stabilizátory, pigmenty a tiskařské barvy, laky atd.): méně než 5 %
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TEChNICké PARAMETRy
podlahoviny Gerflor obsahují méně voc než jejich největší konkurent v oblasti výroby vinylových 
podlah.

• VOC – Prchavé Organické Sloučeniny
DEFiNiCE: Tyto komponenty, které jsou ve vzduchu prchavé, jsou často obsaženy 
v  rozpouštědlech, nátěrech, lacích, čistících prostředcích, lepidlech, cigaretovém kouři, 
parfémech apod.
Chemické složení: aromatické hydrokarbonáty, alkohol atd.

TEChNICké PARAMETRy
podlahoviny Gerflor neobsahují formaldehydy.

• Formaldehydy
DEFiNiCE: Organická sloučenina z rodiny aldehydů, která se používá pro výrobu léčivých 
pryskyřic a lepidel. Je taktéž obsažena v laminátových částech podlah a v dřevěných podlahách.

Referenční
hodnota
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Formaldehydové emise

28 dní

3 dny

Vylepšení designu

• Matt: tlumený a současný
Nová povrchová úprava pro mno-
hem realističtější vzhled, redukuje 
přirozenou lesklost pVC.
Vhodný pro přírodní dekory: 
kámen, břidlice, dřevo a beton.

• Sand: světlý a barvitý
Nový pískový vzhled pro větší hlad-
kost povrchu, evokující dojem pati-
ny a starobylosti.
pozoruhodně realistický pro deko-
ry minerálů, barevné mozaiky, 
hladké dřevo a saténový povrch.

• Grain: struktura a reliéf
Navržený pro dosažení přirozenosti 
u vzorů dřeva, betonu a kamene.
podtrhuje bohatost, osnovu a struk-
turu u  dlaždic s  krupovitým povr-
chem stejně jako žilkovaného dřeva.

3 různé povrchové úpravy 
vytvořené pro krásnější 

a optimálnější vzhled povrchu 
Matt, Sand a Grain

Jednoduchá údržba

Odolná PUR glazura,
vyspělá technologie
a nový proces výroby

pureClean polyuretanová glazura 
vytváří efektivní bariéru a pomáhá 
zabránit škodlivým efektům 
nečistoty, bakteriím a dennímu 
opotřebení a poškození. Rychle a 
lehce vyčistitelný.

Efektivní bariéra
• proti oděru
• proti poškrábání
• proti plísni

nová generace povrchové úpravy

pVC Gerflor

problémy povrchů podlah:
mastnota, oděr, znečištění obuví…
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Stačí rozvinout ... a je hotovo!

SnADnÁ poKlÁDKA

Pokládka přímo na stávající podklad  
> bez nutnosti vyrovnání

Bez nutnosti lepit

Vyrovnává nerovnosti podkladu

Typy podkladu: l dřevěné palubky: spoje do 3 mm
	 l dlažba: spoje do 5 mm šířky a 1 mm hloubky
	 l koberec: plstěný, smyčkový
	 l vinyl
	 l beton: menší nerovnosti

Dobrá cena, rychlá & jednoduchá pokládka

textIlní
poDloŽKA

Nášlapná vrstva
Povrchová úprava Pureclean

Odolnost, trvanlivost,
ochrana proti znečištění

Dekorativní pěna Kvalitní tisk, realističnost, 
rozmanitost
Dlouhá životnost

Vyrovná nerovnosti podkladu 
při pokládce

Voděodolnost

Tlumí hluk, tvarová stálost 

Vnitřní vrstva ze skelných vláken

Kompaktní vyrovnávací vrstva

 Protiplísňová membrána

Textilní podložka,
přes 95% recyklovaných vláken

anti-rayuresécologiqueanti-glisseindéchirableentretien facileconfort thermique

confort acoustiquetrafic élevépose sans collepose directepose directepose directe

garantie 15 ansgarantie 20 ansgarantie 12 ansgarantie 10 ansgarantie 8 ansgarantie 5 ans

Inovace od Gerfloru
Gerflor nabízí komplexní výrobkovou řadu podlahovin s textilní podložkou skládající 
se z technologicky zdokonalených vláken, která jsou z více než 95 % vyráběna 
z recyklovaných materiálů.
Tato speciální technologie výborně doplňuje vlastnosti vnitřních vrstev krytiny a 
dodává produktům Gerflor exkluzivní charakter zejména v těchto oblastech: pokládka, 
odolnost, komfort.
pantentovaná technologie kompaktní vyrovnávací vrstvy zvládá vyrovnání nerovností 
a šetří náklady spojené s vyrovnáním podkladu.

Standardní vinylové podlahy

GERFLOR

Pokládka

Pokládka
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mnoho výhod pro Vás ...

Redukuje hluk
Ideální pro byty, haly nebo k překrytí tvrdých a hlučných podlah

Zvuková izolace

Choďte bosí

Působí jako efektivní regulace teploty u Vás doma

Tepelná izolace

Izolace kročejového hluku

Izolace hluko z okolí

30

25

20

15

10

5

-5

0

Koberec GERFLOR
Texline

Dlažba Laminátové
podlahy

Koberec

Doba po pokládce (h)

Teplota měřená na podlaze

GERFLOR Texline

Standardní PVC 
Dlažba
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Zcela nepropustná z obou stran

Odolná proti roztržení

Tvarově stálá, odolná proti otlakům

Odolná proti skvrnám a škrábancům 

Jednoduše a rychle se čistí 

Ideální pro kuchyně a koupelny 

Voděodolnost 

Výjimečně odolná

Snadná údržba

Primetex

Dobrá cena, rychlá & jednoduchá pokládka

poHoDlí DoMoVADl o UHÁ ŽIVotnoSt

GERFLOR

X
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